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Taas on yksi kuukausi takanapäin! Ja millainen kuukausi? Sellainen, jota tämä tarhuri ei ole pitkän 
elämänsä aikana koskaan kokenut: lämmintä monta aste a, vesisade a, pientä pakkasta, keväisen 
aurinkoisia päiviä niin kuin huh kuussa. Onhan suojasäätä joinakin vuosina ollut tammikuussa, 
mu a outoa, e ä kevätsää yllä ää helmikuussa.

Sään havainnoin  on kuulunut aina tämän tarhurin elämään. Lapsuuden ko  oli saaressa, josta oli 
veneenmentävä "virta" mantereelle. Siinä sitä si en kulje in virran yli heitetyn laudan päältä. Aina
pi  seurata veden korkeu a, e ä yle yykö lauta kiveltä kivelle vai viekö vesi laudan mennessään. 
Kevät ja syksy olivat aina jänni äviä aikoja, kun laudat olivat liukkaita. Joskus olivat niin paksussa 
jäässä, e ä aikuisetkaan eivät jaksaneet nostaa paikoilleen. Yleensä lautaa ei voinut jä ää 
paikoilleen, kun eräs "naapurin rouva" halusi aina soutaa siitä, vaikka koko saari ei ollut kooltaan 
kuin n.puoli hehtaaria. Jos lauta oli jäänyt paikoilleen, niin hän tyrkkäsi sen veneellä 
uiskentelemaan ja si en sitä soude in ympäriinsä ja etsi in kallisarvoista lautaa. Laudan pi  olla 
vahva, e ä se kes  aikuisten painon.

Kesällä si en kun vesi oli matalammalla ja olin jo vähän isompi, harras n kiveltä toiselle 
hyppäämistä. Yleensä meni hyvin, mu a joskus kivi oli liukas ja silloin molskahdin veteen. Eipä tuo 
haitannut jos olin ko in päin menossa, mu a kylälle mennessä jos putosi, pi  mennä vaihtamaan 
vaa eet. Kun vesi oli tarpeeksi matalalla, nos n helmat korviin ja kengät kainaloon ja kahlasin 
toiselle puolelle. Säätä pi  erityises  tarkkailla keväällä ja syksyllä; milloin jää on tarpeeksi vahvaa 
kulkea. Kaksi salmea, oman saaren "virta" ja naapurisaaren salmi pi vät jäät vähän heikkoina. 
Jääpolut kuitenkin helpo vat kulkemista ja oikaisivatkin etä kirkolle.

Aika vapaas  tuli kesällä veneelläkin soudeltua jo pienestä pitäen. Aina niitä tuulia seurail in, kun 
vaikka lähde in marjaan kaukaisempiin saariin. Sain kovat nuhteet, kun kerran alle kouluikäisenä 
soutelin ja katselin taivaalla kauniita pilviä käyden veneen pohjalle pitkäkseni. No, nukahdin siihen! 
Oli kova hätä ja huuto rannalla, kun soutajaa ei näkynyt missään, eikä toista vene ä ole. Kun si en 
heräsin ja menin rantaan, niin nuhteita tuli: "Jos käyt veneessä makkaamaan, niin laita jalka laidan 
yli näkyviin!"

"Joka vanhoja muistaa, sitä kulla silmää!" sanoo vanha sananlasku. Ehkä nyt en saa pistoja 
silmään, sillä sääilmiöt ovat päivän pol avia asioita. Muutosta on tapahtunut, kun sitä katselee 
pitkän ajan jaksona, joten joskus on hyvä muistella vanhoja hyviä aikoja.

Karistajatuulet kuuluvat kevätpuoleen ja niitähän oli kolmena viikonloppuna; oikein kunnon 
myräkkä. Sitähän sanotaan, e ä karistajatuuulia pitää olla seitsemän, e ä kevät tulee. Luonto 
hoitaa omalla tavallaan myös puita ja niitä tuulia tarvitaan, jo a vanhat ja kuivuneet oksat ppuvat
pois. Tuoreille ja uusille oksille tulee laa.

Tarhurin pihalta kaade in neljä puuta. Kaksi terijoensalavaa ja kaksi vaahteraa. Ne eivät 
mahtuneet enää kasvamaan, vaan häiritsivät toisiaan niin, e ä niistä alkoi tulla toispuoleisia. 
Jatkuvas  ne kasvoivat katuvalojen lankoihin kiinni ja sitä roskaa ja lehteä oli kamalas . Kauhistuin, 
kun mahdo oman iso nostolava-auto tuli elle ja aja elin, e ä eihän muut mahdu kulkemaan, ja 
miten se pystyy lankojen välistä työskentelemään. Amma -ihmiset ovat amma -ihmisiä ja kaikki 
meni aivan täydellises . E ä turhaan tuli taas etukäteen murehdi ua miten kaikki menee! Siellä ne
puikkeleh vat nostolavan kanssa lankojen päältä, välistä ja alapuolelta. Toinen pi  rungosta kiinni 
ja toinen sahasi. Seuraavana päivänä tuli toinen urakoitsija viemään risut pois ja myös 



terijoensalavan rungot. Ei jäänyt yhtään risua ton lle, kaikki vie in hienos  pois. Tosin oli 
pakkaspäivä, jolloin oksista katkesi pientä silppua juuri pakkasen takia. Tarhuri teki ennätyksen, sillä
en ole milloinkaan haravoinut pihaa puolessa välissä helmikuuta, mu a nyt tuli sekin tehtyä. 
Ojastakin lumet ja jäät sulivat, joten sekin tuli siis yä. Nyt mahtuvat puut kasvamaan ja kesällä 
leh en painaessa oksia alaspäin ei edes huomaa e ä puita on pois.

Kliivia kasva aa nuppua leh en välistä. Nyt näkyy jo oransseja teräleh ä. Tämä kliivia on tämän 
tarhurin itsensä "jalostama". Jo vuosikymmeniä si en kasva n kiiviaa, jolla oli kapeat lehdet. 
(Nykyisin kaikissa on leveät lehdet.) Kun kliivia kukki ja amaryllis kukki, o n pensselin ja "lentelin 
kukasta kukkaan" eli o n amarylliksen siitepölyä ja laitoin sen kliivian kukkaan. Aikanaan tuli 
siemeniä ja myöhemmin pikku taimia, joista nyt on kasvanut kookkaita kliivioita. Huonos  on 
kukkia tullut, mu a kliivia ei olekaan mikään helppo kukite ava. Ongelmana on se, e ä kukka 
aukeaa jo siellä leh hangassa, eikä siitä paljon iloa ole. Olen kuullut, e ä muillekin voi käydä niin, 
e ä var a ei muodostu kukkater uun. Siitä "jalostuksesta" tuli siis leveäleh nen kliivia ja 
myöhemmin olen kuullut, e ä nykyiset leveäleh set kliiviat ovat jalostuneet juuri amarylliksen 
kanssa. Mielenkiintoinen kokemus, vaikka tulos ei kukinnan puoleen ole ollut kummoinen.

Nyt tarhuri ei enää mal anut, vaan kun uusikuu syntyi, niin kuukauden vaihteessa pi  päästä 
multaan käsiksi. Käsi elyyn tulivat huonos  menestyneet pelakuut, joilla oli viileä huone ja lisävalo 
ja sil  olivat aikamoisia roippanoita. Harvoin leikkaan pelakuita voimakkaas , mu a nyt pitkät 
hontelot oksat saivat kyy ä. Laitoin uuden mullan ja varastolannoi eeksi kanankakkarakeita. O n 
niistä sekä latva- e ä varsipistokkaita. En pistänyt niitä veteen, enkä erilliseen ruukkuun, vaan 
kokeilen kuinka ne juurtuvat emokasvin juurella. Laitoin kaikki uudistetut pelakuut samalle 
itäpuolen ikkunalle, jossa yritän niitä hoitaa ja holhota. En halunnut mitään pistokaspurkkeja 
ikkunalle, kun kohta alkaa siemen-show ja pikkutaimien kasvatus.

Hiihtolomalla oli porukkaa talossa ja niin pää mme tehdä pikavisii n itänaapuriin, Viipuriin. 
Tarhurilla oli pitkäl  toistakymmentä vuo a siitä, kun viimeksi kuljin Viipurin kau a Pietariin. Eipä 
ollut naapurikaupunki paljon muu unut. Taisi olla siis mpää ja ei niin aggressiivisia kauppiaita. 
Viipurin asema oli maala u ja linnaa parhaillaan korjataan. Uusia tavaratalojakin on tullut. Mu a 
leimojen metsästys tullissa on yhä tärkeää. Nuorison on hyvä nähdä maailmaa rajan takana, jossa 
toimitaan ja eletään toisin.

Samaiset lomalaiset toivoivat le uja, vaikka pinaa le uja. Tarhuri kaiveli pakas nta, mu a eipä 
ollutkaan pinaa a, joten o npa leh kaalia ja piilo n sen le utaikinaan. Ensin höyrys n pannulla 
vedet pois ja si en silppusin aivan pieneksi mössöksi ja lisäsin le utaikinaan. Kaikki söivät hyvällä 
halulla ja si en kerroinkin le utaikinan salaisuuden. Itse ihastuin ja aja elin tehdä toisenkin kerran
leh kaalile uja.

Valoisaa kevään odotusta ja mukavia multahommia siementen ja taimien parissa! Toivo avas  ei 
käy toteen Pekka Poudan tammikuunlopun ennustus, e ä silloin kun meillä pitäisi lumet alkaa 
sulaa, niin sitä tulee lisää! 


